
MESTO KEŽMAROK 
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK 

Kežmarok 12.06.2017 

 

 

P o z v á n k a. 
 

 
V zmysle § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

z v o l á v a m 
 

 

 zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň  22.06.2017 o  10:00 hod. 

v Mestskom kultúrnom stredisku na ul. Starý trh v Kežmarku. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie. 

2. Voľba  návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu 

Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku. 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  druhý  polrok 2017. 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  2016. 

6. Záverečný účet  mesta Kažmarok za rok 2016. 

7. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Kežmarok a jeho príspevkových 

a rozpočtových organizácií za rok 2016 

8. Návrh na schválenie  členstva  v organizácii   Slovak Smart City  Cluster. 

9. Návrh na zmeny v komisiách mestského zastupiteľstvav Kežmarku. 

10. Návrh na delegovanie   zástupcu zriaďovateľa  do  Rád  škôl  a školských zariadení. 

11. Návrh na schválenie  Zriaďovacej listiny  Základnej školy s materskou školou  Nižná brána 8 

12. Návrh  na  vymenovanie  riaditeľa príspevkovej organizácie  MsKS  .  

13. Stanovisko  hlavného kontrolóra k prekleňovaciemu  úveru – prefinancovanie cyklochodníka -  eurofondy  

14. Návrh na schválenie  prekleňovacieho úveru  na prefinancovanie  výstavby cyklochodníka –eurofondy. 

15. Návrhy na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovými opatreniami č. 5/2017 a č.6/2017.  

16. Návrh na schválenie zmeny zriaďovacej listiny a rozšírenie podnikateľských aktivít príspevkovej organizácie 

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 

17. Návrh na schválenie cien vstupného  na  Letné kúpalisko Kežmarok. 

18. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

      zo zdrojov EÚ na projekt: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov klímy v rámci stavby:        

      Vnútroblok  Sever. 

19. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

 zo zdrojov EÚ na projekt: Materská škola Cintorínska 

20. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

 zo zdrojov EÚ na projekt: Zastávky MHD 

21. Návrh na zverenie majetku mesta do správy  príspevkovej organizácii VPS. 

22. Zmena  uznesenia č 266/2016  o zverení  do správy - multifunkčné ihrisko ZŠ  Dr. Fischera. 

23. Návrh na zverenie   technického zhodnotenia majetku mesta Kežmarok do správy. 

24. Návrh na  predĺženie nájmu  bytu č. 13 v Dome opatrovateľskej služby v Kežmarku 

25. Návrh na nájom  bytu č.  2 v Dome opatrovateľskej služby v Kežmarku 

 

 



26. Návrh na nájom  bytu č. 11 v Dome opatrovateľskej služby v Kežmarku 

27.  Návrh na zmenu uznesenia  č.58/2017 – Múzeum Kežmarok 

28. Návrh na odpredaj bytu č. 22 Petržalská 1642/22 

29. Návrh na odpredaj časti pozemku CKN 3180/1 -  Daniel Kovalčík, Kežmarok; Juraj Adamjak, Kežmarok; 

Ladislav Dunka  a Ružena  Dunková, Kežmarok; Vladimír Švedlár, Kežmarok 

30. Návrh na prenájom nebytových priestorov  v objekte  Kostolné námestie 12, Kežmarok 

31. Návrh na predĺženie  nájmu nebytových priestorov  v Poliklinike, Hviezdoslavova 27, Kežmarok  pre  

Nemocnicu Poprad a.s. 

32. Návrh na prenájom bytu č.8, Košická 2485/11  a bytu č. 10, Košická 2485/13 

33. Návrh na opakovaný  nájom   bytov:  Gen. Štefánika 1049/14; Košická 2224/12; Košická 2485/11; 

Lanškrounská 2485/3; Lanškrounská 2501/1A; Košická 2374/1; Košická 2466/5. 

34. Návrh na zriadenie vecného bremena – Vladimír Majerčák MEGAS spol. s.r.o   a VSD a.s. Košice 

35. Vyšehrádsky fond,  projekt „Od cisárstva k V4“   

- Návrh na schválenie Listu o zámere  

- Návrh na schválenie spolufinancovania 

- Návrh na schválenie zapojenia sa do projektu 

36. Rôzne 

37. Interpelácie 

38. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                                                                       primátor mesta  

 


